
ZOOM IND!

PAULUS’ FØRSTE BREV TIL THESSALONIKERNE



DET TABTE PARADIS

GUDS ORD VIRKER
NØGLEVERS: 

Derfor takker vi også Gud uophørligt. 
For da I modtog Guds ord, som I 
hørte af os, tog I ikke imod det som 
menneskeord, men som det, det i 
sandhed er, Guds ord, og det virker i 
jer, som tror. (2,13)



DET TABTE PARADIS

MENIGHEDEN I THESSALONIKA 
- ET UFULDKOMMET FORBILLEDE

➢ 1,10: I er blevet et forbilllede for alle de 
troende i Makedonien og Akaja.

➢ 2,10: Nat og dag bønfalder vi om igen at få 
jer at se ansigt til ansigt og råde bod på, 
hvad der er af mangler i jeres tro 



DET TABTE PARADIS

ÅR 49 (SOMMER) : MENIGHEDEN PLANTES

- THESSALONIKA (ApG 17,1-9)

- BERØA (ApG 17,10-13)

- ATHEN (ApG 17,14-15)
- Paulus sender Timotheus tilbage til 
Thessalonika (1 Thess 3,1-2)

- KORINTH (ApG 18,1 + 5)
- Timotheus vender tilbage fra 

Thessalonika (1 Thess 3,6).

ÅR 50 (FORÅR): PAULUS SKRIVER 1 THESS

1 Thess er formentlig 
skrevet mindre end et år 
efter menigheden blev 
plantet



V. 1: AFSENDER, MODTAGER, HILSEN

Fra Paulus og Silvanus og Timotheus.

Til thessalonikernes menighed i Gud Fader 
og Herren Jesus Kristus.

Nåde være med jer og fred!



FRED OG NÅDE

Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, 
har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus 
Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang 
til den nåde, som vi står i.
(Rom 5,1-2)



DET TABTE PARADISVi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i 
vore bønner og uophørligt over for vor Gud og 
Fader mindes jeres gerninger i troen, jeres 
arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i 
håbet til vor Herre Jesus Kristus.

V. 2-3: TAK TIL GUD FOR MENIGHEDENS 
TRO, KÆRLIGHED OG HÅB - I FUNKTION!



DET TABTE PARADIS

TRO, KÆRLIGHED, HÅB

Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi 
fader, når vi beder for jer; for vi har hørt 
om jeres TRO på Kristus Jesus og om jeres 
KÆRLIGHED til alle de hellige, udsprunget 
af det HÅB, som venter jer i himlene. 
Det har I hørt om i sandhedens ord, 
evangeliet, som nu er hos jer, sådan som 
det i hele verden bærer frugt og vokser, 
ligesom også hos jer, fra den dag I hørte 
det og lærte Guds nåde at kende i 
sandhed. (Kol 1,3-6)



DET TABTE PARADISVi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i 
vore bønner og uophørligt over for vor Gud og 
Fader mindes jeres gerninger i troen, jeres 
arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i 
håbet til vor Herre Jesus Kristus.

V. 2-3: TAK TIL GUD FOR MENIGHEDENS 
TRO, KÆRLIGHED OG HÅB - I FUNKTION!



V. 4-5: EVANGELIETS KRAFTFULDE 
KOMME TIL THESSALONIKA

Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er 
udvalgt; for vort evangelium kom ikke til jer 
blot med ord, men også med kraft og med 
Helligånd og med fuld vished, og I ved, at 
sådan færdedes vi hos jer for jeres skyld.
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ELSKET OG UDVALGT TIL FRELSE

Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er 
elsket af Herren, fordi Gud udvalgte jer som 
en førstegrøde til frelse ved Åndens 
helligelse og ved tro på sandheden. 
(2 Thess 2,13)



V. 4-5: EVANGELIETS KRAFTFULDE 
KOMME TIL THESSALONIKA

Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er 
udvalgt; for vort evangelium kom ikke til jer 
blot med ord, men også med kraft og med 
Helligånd og med fuld vished, og I ved, at 
sådan færdedes vi hos jer for jeres skyld.



V. 4-5: EVANGELIETS KRAFTFULDE 
KOMME TIL THESSALONIKA

Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er 
udvalgt; for vort evangelium kom ikke til jer 
blot med ord, men også med kraft og med 
Helligånd og med fuld vished, og I ved, at 
sådan færdedes vi hos jer for jeres skyld.



V. 6-7: MODTAGELSE – DISCIPELSKAB -
FORBILLEDE

I efterlignede os, og Herren, og I tog under 
stor trængsel imod ordet, glade i 
Helligånden, så I er blevet et forbillede for 
alle de troende i Makedonien og Akaja.
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V. 6-7: MODTAGELSE – DISCIPELSKAB -
FORBILLEDE

I efterlignede os, og Herren, og I tog under 
stor trængsel imod ordet, glade i 
Helligånden, så I er blevet et forbillede for 
alle de troende i Makedonien og Akaja.

1 Kor 11,1: Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus!



V. 6-7: MODTAGELSE – DISCIPELSKAB -
FORBILLEDE

I efterlignede os, og Herren, og I tog under 
stor trængsel imod ordet, glade i 
Helligånden, så I er blevet et forbillede for 
alle de troende i Makedonien og Akaja.

ET FORBILLEDE TIL EFTERLIGNELSE:
KRISTUS -> PAULUS/MISSIONÆRERNE -> THESSALONIKERNE -> ALLE DE TROENDE 



V. 8: FRA MENIGHEDEN HAR ORDET 
GIVET GENLYD ALLE VEGNE

Fra jer har Herrens ord givet genlyd ikke 
blot i Makedonien og Akaja; nej, alle vegne 
er jeres tro på Gud nået hen, så vi ikke 
behøver at tale om det.



V. 8: FRA MENIGHEDEN HAR ORDET 
GIVET GENLYD ALLE VEGNE

G. L. Green: ”Proklamationen fra Thessalonika gav 
genlyd og gik ud med høj styrke over et stort område […] 
1 Thess 1,8 vidner om en storslået indsats fra de troende 
i Thessalonika for at bære evangeliet videre til alle 
egne.”



V. 8: FRA MENIGHEDEN HAR ORDET 
GIVET GENLYD ALLE VEGNE

F. F Bruce: ”Da de havde modtaget evangeliet, havde 
thessalonikerne ingen tanke på at holde det for sig selv. 
Gennem deres ord og liv gjorde de det kendt for andre. Fra 
begyndelsen var de virksomme som en missional menighed.”

(Jf. Fillipper-menigheden: ”I har været med i det fælles 
arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu” (Fil 1,5) 



V. 9-10: HVAD FOLK FORTÆLLER OM 
MENIGHEDEN

Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse 
vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til 
Gud fra afguderne for at tjene den levende 
og sande Gud og fra himlene at vente hans 
søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, 
der frier os fra den kommende vrede.
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der frier os fra den kommende vrede.



V. 9-10: HVAD FOLK FORTÆLLER OM 
MENIGHEDEN

Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse 
vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til 
Gud fra afguderne for at tjene den levende 
og sande Gud og fra himlene at vente hans 
søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, 
der frier os fra den kommende vrede.



”JESUS, DER FRIER OS FRA DEN 
KOMMENDE VREDE” (1,10)

For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans 
vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus 
Kristus, som døde for os … (5,9-10)


